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پیروزی با سالم نظامی

در ادامه نوزدهمین دوره مســابقات هندبال 
قهرمانی مردان آســیا و انتخابــی رقابت های 
جهانی، تیم ایران در دور دوم مسابقات و در مرحله 
یک چهارم نهایی در گروه دوم با تیم های قطر، کره 
جنوبی و کویت همگروه شد. هندبالیست های 
کشورمان در اولین مسابقه این مرحله به مصاف 
تیم کویــت رفتند و موفق به شکســت این تیم 
شــدند. شــاگردان علیرضا حبیبی نیمه اول 
این دیدار را ۱۳ بر ۱۳ با نتیجه تســاوی به پایان 
بردند. اما در نهایت در شرایطی که بازی پایاپای و 
نزدیکی را دنبال کردند، توانستند با دفاع خوب و 
عملکرد خوب سعید حیدری راد دروزاه بان لژیونر 
کشورمان با نتیجه ۲۸ بر ۲۴ بازی را به سود خود 
تمام و اولین برد را در این مرحله برای خود ثبت 
کنند. درخشش حیدری راد باعث شد او عنوان 
بهترین بازیکن میدان را به دســت بیاورد. یکی 
از صحنه های قابل توجه این مسابقه این بود که 
ملی پوشان ایران پیش از شروع مسابقه و هنگام 
خواندن سرود ملی کشورمان به سبک سربازان رو 
به پرچم ایران سالم نظامی دادند. ایران در حالی 
موفق به شکســت کویت شد که شنیده می شد 
کویتی ها مانع ورود تعداد زیادی تماشــاگران 
ایرانی به سالن شده بودند. همچنین در اوایل این 
مسابقه سجاد استکی، ستاره هندبال ایران دچار 
مصدومیت و از زمین مسابقه خارج شد تا غایب 
دیدار روز گذشته تیم ملی باشد. شاگردان علیرضا 
حبیبی عصر روز گذشته به مصاف تیم قطر که 
سابقه حضور در مسابقات جهانی و عنوان نایب 
قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد، رفتند. در 
صورت پیروزی بر قطر صعود ایران به مسابقات 

جهانی مسجل می شود.
    

ادامه دیدارهای معوقه والیبال
دیدارهای معوقــه از هفته هفتم رقابت های 
لیگ برتــر والیبال باشــگاه های کشــور امروز 
با برگزاری ســه دیــدار پیگیری می شــود. در 
حساس ترین بازی این هفته تیم های سپاهان و 
شهرداری ارومیه به میزبانی اصفهان مقابل هم 
قرار خواهند گرفت. شهرداری ارومیه با هدایت 
پیمان اکبری شروع خوبی داشت و توانست روز 
یکشنبه از سد شهداب یزد عبور کند و حاال اکبری 
و شاگردانش دنبال کسب دومین پیروزی متوالی 
هستند. در دیگر بازی  این هفته تیم های کاله و 
فوالد ســیرجان مقابل هم قرار خواهند گرفت. 
آملی ها روز یکشنبه توانستند پیکان را با نتیجه 
سه بر دو شکســت دهند و حاال ضمن خستگی 
زیاد، انگیــزه باالیی هم دارنــد. در طرف مقابل 
هم فوالد سیرجان ســرمربی خود را تغییر داده 
و باید بــا هدایت محمدرضا تنــدروان کارش را 
پیگیری کند. باید دید نبرد شــاگردان عطایی و 
فوالد سیرجاِن تندروان چه نتیجه ای را به همراه 
خواهد داشت. شهروند اراک نیز که روز یکشنبه 
شگفتی ساز بود و از سری مسابقات معوقه هفته 
ششم توانست خاتم اردکان را مغلوب کند، امروز 
از راهیاب ملل پذیرایی می کند. مریوانی ها روز 
یکشنبه در اصفهان مغلوب سپاهان شدند و حاال 
به دنبال کســب پیروزی مقابل تیم قعرجدولی 

اراک هستند.
    

 توپ پینگ پنگ 
روی میز انتخابی

رقابت های تنیس روی میز انتخابی المپیک 
از امروز چهارشــنبه در پرتغال آغاز می شــود و 
تیم تنیس روی میز کشــورمان نیز یکی از ۳6 
تیم حاضر در این رقابت ها خواهد بود. تیم ملی 
کشورمان برای حضور در این پیکارها اردوهایی 
را در بابــل و مجارســتان برگزار کــرد و با پنج 
بازیکن )نوشاد و نیما عالمیان، امین احمدیان، 
امیرحسین هدایی و حمیدرضا طاهرخانی( به 
مصاف حریفان خواهد رفت. طبق قرعه کشــی 
صورت گرفته تیــم ملی ایران بــا رنکینگ ۲5 
جهان در دور اول با قرعه اســتراحت روبه رو بود 
و فردا )پنجشنبه( در مرحله دوم باید به مصاف 
اســلوونی با رنکینگ ۱5 جهان برود.   تیم ملی 
کشــورمان در صورت پیروزی مقابل اسلوونی 
جمعه چهارم بهمن به مصاف برنده تیم های ملی 
هند و لوکزامبورگ خواهد رفت. این رقابت ها به 
صورت تک حذفی است و در پایان 9 تیم نخست 
جواز حضور در المپیک ۲0۲0 را کسب خواهند 

کرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

حتی با وجــود تعویــق دیدار با 
الکویت، نیم فصل دوم برای استقالل 
به زودی آغاز خواهد شــد. آبی ها در 
تعطیالت، با یک تغییر بزرگ روبه رو 
شده اند و هوادارها در انتظار تماشای 
نتایج این تغییر هســتند. کار فرهاد 
روی نیمکت استقالل، اصال ساده به 
نظر نمی رسد. اگر لیگ نوزدهم هنوز 
شروع نشده بود، او چند هفته فرصت 
داشت تا ترکیب اصلی را بشناسد و 
تیمش را به طــرف موفقیت هدایت 
کند. حاال اما اســتقالل هیچ زمانی 
برای هدر دادن نــدارد و با هر نتیجه 
ناخوشایند، یک قدم از صدر جدول 
دورتر خواهد شــد. اســتراماچونی 
در این فصل، زمان نســبتا زیادی را 
برای آزمون و خطا در اختیار داشت 
و در هفته هــای ابتدایی لیگ، نتایج 
ناامیدکننده ای را پشت سر گذاشت 
تا سرانجام شیوه بازی درست را بری 
اســتقالل پیدا کرد. این فرصت اما 
در اختیار ســرمربی جدید تیم قرار 
نمی گیرد. چراکــه دوران آزمون و 
خطا برای این باشگاه در این فصل، 
دیگر سپری شده اســت. مجیدی 

برای قهرمانــی در این فصل، کارش 
را با »منفی 5« امتیاز شروع خواهد 
کرد. جبران چنیــن امتیازی در ۱9 
هفته، اصال غیرممکن نیست اما لیگ 
برتر، چند تیم مدعی دیگر هم دارد 
که هیچ فرصتی را برای نتیجه گرفتن 
به سادگی از دست نمی دهند. فرهاد 
برای نتیجه گرفتن، چنــد قابلیت 
مشــخص دارد. اول اینکه او در بین 
هوادارها محبوب است و خیلی زود 
روی سکوها پذیرفته می شود. شاید 
اگر هر مربی داخلی دیگری جانشین 
استراما می شد، تماشاگرها علیه او 
دست به طغیان می زدند و با اولین گل 
خورده فصل، نام سرمربی ایتالیایی را 
به میان شعارهای شان می آوردند اما 
داستان، فرهاد کمی متفاوت به نظر 
می رسد. او چندین سال در ترکیب 
استقالل درخشیده و به عنوان یکی 
از چهره های محبــوب در دهه های 
گذشته باشــگاه، حداقل در شروع 
راه حمایت حداکثــری هوادارها را 
خواهد داشت. عالوه بر این، او در بین 
بازیکنان نیز چهره ای مقبول به نظر 
می رسد و حتی ســتاره های تیم در 
شرایط فعلی، کامال گوش به فرمان 
مجیدی هســتند. انگیزه و اشتیاق 

فرهاد و آشنایی کامل او با بازیکنان 
تیم و شــرایط کار در فوتبال ایران، 
برای استقالل امیدوارکننده هستند 
اما تجربه کم، یکــی از نگرانی هایی 
اســت که در مورد این مربی شنیده 
می شود. به جز این، یک نگرانی مهم 
دیگر نیز در مورد استقالل مجیدی 
وجود دارد و آن، اصــرار به »کپی » 
کردن نقشه های فنی استراماچونی 

است.
دوران استراماچونی با همه فراز و 
نشیب ها، دیگر »تمام« شده و کادر 
فنی جدید باید زودتــر از همه این 
حقیقت را بپذیرند. مــرد ایتالیایی 
دیگر پاســخگوی نتایج اســتقالل 
نیســت و این فرهاد خواهد بود که 
با هر نتیجه بد، بایــد در کنفرانس 
مطبوعاتــی روبه روی رگبــاری از 
ســوال های کنایه آمیــز قــرار 
بگیرد. البته که سیســتم و نقشــه 
اســتراماچونی در نیم فصــل اول 
جواب داده اما نبایــد فراموش کرد 
که این مربی، برای سال ها از چنین 
نقشه هایی استفاده کرده و همیشه 
شــیفته دفاع ســه نفره بوده است. 
فرهاد اما در دوران کوتاه مربیگری، 
هرگز تیمش را با ســه دفاع به زمین 

نفرستاده است. مجیدی باید سیستم 
دلخواه خودش را در تیم پیاده کند و 
استقالل را هر طور که سلیقه خودش 
می خواهد، به زمین بفرستد. طبیعی 

به نظر می رسد که تغییرات مثبت 
سرمربی ســابق باشگاه، 

می تواننــد در تیــم 
حفظ شــوند اما نباید 
فراموش کرد که تیم، 
حاال دیگر ســرمربی 
دیگری دارد و به نفع 
مجیدی خواهد بود 
که به جای کفش های 

اســترا، با کفش های 
خودش راه برود. او نه بدل 

استراماچونی است و نه برای 
کپی کردن به اســتقالل آورده 
شده اســت. فرهاد باید راهی 
برای تاثیر گذاشتن روی تیم 
پیدا کند و بــه این موضوع 
نیز توجه نشــان بدهد که 
سیســتم و نقشــه های 
مربی پیشــین تیم، تنها 
راه رســیدن استقالل به 
موفقیت نیستند. آبی ها 
پیش تر با سیســتم ها و 
سبک های دیگری نیز به 

موفقیت در فوتبال ایران رسیده اند 
و این اتفــاق، می توانــد دوباره نیز 

تکرار شود.
حتی اگــر دنبالــه روی فرهاد از 

استراماچونی »موفقیت آمیز« باشد، 
به تدریج همه نقش این مربی جوان 
را نادیده می گیرنــد و موفقیت تیم 
را نتیجــه تفکرات اســتراماچونی 
می دانند. پس بســیار مهم اســت 
که فرهاد گذشــته را از یــاد ببرد و 
برای رقم زدن یک دوران جدید در 
باشگاه تالش کند. دورانی که همه 
المان ها و نشانه های آن، مربوط 
به خود مجیدی باشند. استقالل 
برای نیمکت، به اندیشه های 
»قرضــی« نیــاز نــدارد. تا 
اینجا همه بــه فرهاد ایمان 
داشته اند و این انتخاب را 
درست می دانند و حاال، 
ایــن مربی هــم باید به 
خودش اعتمــاد کند 
و به جای اصــرار برای 
قــدم گذاشــتن به 
جای قدم های مربی 
مســیر  پیشــین، 
 تــازه ای در این تیم 

بسازد.

درباره چالش  مهم مجیدی روی نیمکت استقالل

خودتباش؛فرهاد!

اتفاق روز

سوژه روز

اگر دیدارهای نمایندگان ایران در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان به تعویق نمی افتاد، استقالل مجیدی حاال اولین 
بازی اش را با الکویت کویت پشت سر می گذاشت. البته که برای مربی جاه طلبی مثل فرهاد، انصراف احتمالی از لیگ 

قهرمانان خبر خوبی به شمار نمی رود اما بازی نکردن استقالل در این تورنمنت، حداقل بار قضاوت های زودهنگام را از 
شانه های مجیدی برمی دارد و به او زمان بیشتری برای ساختن تیم مطلوبش می دهد. مهم ترین چالش فرهاد در استقالل، 

این است که راه خودش را پیدا کند و به دنبال تعقیب ردپای استراماچونی نباشد.

گلر آرژانتینی منچستریونایتد در یک سانحه ترسناک، 
تا یک قدمی مرگ رفت و زنده برگشــت. ســرخیو رومرو 
در نزدیکی محل تمرین منچســتریونایتد در کارینگتون، 
تصادف سختی را پشت سر گذاشت و به شکل معجزه آسایی 
نجات پیدا کــرد. او با المبورگینــی اش در اتوبان منحرف 
شد و با شدت و سرعت زیادی به گاردریل های کنار اتوبان 
برخورد کرد. با وجود آسیب وحشــتناکی که به خودروی 
این بازیکن وارد شــده، او در ســالمت کامل به سر می برد 
و هیچ آسیبی ندیده است. شــاید تماشای عکس های به 
جا مانده از تصــادف، این تصور را به وجــود بیاورد که فرد 
داخل خودرو قطعا با آسیب جدی روبه رو شده اما سرخیو 

به شــکل حیرت انگیزی، ســالم مانده و حتی با شیاطین 
سرخ، تمرین کرده است. جالب اینجاست که رومرو، عالقه 
زیادی به خودروهای قدیمی و ارزان قیمت دارد و در بیشتر 
روزهای هفته، با ماشــین هایی کامال معمولی که شــبیه 
ماشین فوتبالیســت ها نیستند، در جلســه های تمرینی 
حاضر می شــود. ظاهرا او از قبل هم می دانسته که راندن 
المبورگینی، برایش چندان خوش یمن نخواهد بود. او حاال 
دیگر باید با این خودرو خداحافظی کند و احتماال به استفاده 
از همان ماشــین های عجیب قبلی برگردد. از دروازه بان 
۳۲ ساله منچســتریونایتد، به عنوان بهترین گلر ذخیره 
این روزهای فوتبال دنیا نام برده می شود. او در این فصل 9 

بار برای تیمش به میدان رفته و در پیروزی ارزشمند اخیر 
برابر وولوز در جام حذفی سهیم بوده است. او از سال ۲0۱5 
تا امروز 5۴ بازی برای یونایتد انجام داده و با این باشــگاه 
قهرمان جام اتحادیه، جام حذفی و لیگ اروپا شــده است. 
ســرخیو در تیم ملی آرژانتین نیز دوران درخشانی داشته 
و یکی از دالیل مهم رسیدن این تیم به فینال جام جهانی 
۲0۱۴ برزیل بوده اســت. واکنش های او مقابل ضربه های 
پنالتی هلندی ها در مســابقه نیمه نهایــی، هرگز از ذهن 

هواداران فوتبال آرژانتین پاک نمی شود.
این تصادف حــال دوباره توجه ها را به طرف ســرخیو 
برگردانده اســت اما این اولین بار نیست که او در انگلیس، 
سوژه  تیترهای درشت می شود. رومرو در این فصل پس از 
چند کلین شیت درخشــان، مورد توجه روزنامه هایی قرار 
گرفت که باور داشــتند او حتی می تواند داوید دخیا را در 
درون دروازه این باشگاه به چالش بکشــد. یک روز بعد از 

آسیب دیدن المبورگینی ۱70 هزار پوندی، رومرو دوباره 
در جلسه تمرینی تیمش دیده شــده و برای دوربین ها نیز 
دست تکان داده است. او در وضعیت مطلوبی به سر می برد و 
امیدوار است در ادامه دیدارهای جام حذفی در این فصل نیز 
درون دروازه تیم سولسشر دیده شود. او برای مدتی شانس 
بازی در تیم ملی را از دست داده اما هنوز این احتمال وجود 
دارد که اسکالونی، دوباره به این بازیکن را برای رقابت های 
کوپا آمه ریکای امسال به تیم ملی فرابخواند. رومرو همیشه 
یک جایگزیــن مطمئن برای دخیا بــوده و می تواند نقش 
موثــرش در این باشــگاه را به خوبی حفظ کنــد. او حتی 
می تواند به »شــماره یک« شــدن در یونایتد در صورت 
جدایی دخیا امیدوار باشد اما پیش از آن، باید در رانندگی 
نیز به اندازه دروازه بانی دقت و احتیــاط به خرج بدهد! او 
باید بیشتر مراقب خودش باشد تا شــاید در آینده، نقش 

پررنگ تری را در یونایتد بر عهده بگیرد.

آریا رهنورد

کار یحیی گل محمدی در پرســپولیس، 
با قرعه ای جهنمی آغاز خواهد شــد. برنامه 
بازی های این تیم در شــروع نیم فصل دوم، 
بیش از حد دشوار به نظر می رسد. هیچ کس 
انتظار ندارد پرسپولیس، برنده این دیدارها 
باشد اما شــاید نتایجی که در این مسابقه ها 
به دست می آیند، تا حدودی سرنوشت تیم 
قهرمان این فصل را روشــن کنند. هواداران 
پرسپولیس در انتظار عبور تیم شان از تونل 
وحشت هستند. مسیری که میزان آمادگی 
یحیــی و تیمش در شــروع نیم فصل دوم را 
محک خواهد زد و این تیــم را با یک چالش 

جدی روبه رو خواهد کرد.
پس از برگزاری چند مســابقه دوستانه، 
اولین رونمایی رسمی از پرسپولیس یحیی، 
ششــم بهمن ماه خواهد بود. جایی که این 
مربی و تیمش در ورزشگاه آزادی، روبه روی 
تراکتورسازی تبریز قرار می گیرند. تراکتور 
در نیم فصل او، تیم پرنوسانی بوده اما با ورود 
مربی جدید، فراتر از حد انتظار نتیجه گرفته 
و مهره  های پرتجربه ای را نیز در اختیار دارند 
که می توانند برای پرسپولیس دردسر درست 

کنند. 6 روز بعد، نوبت به یک جدال نفس گیر 
دیگر می رســد. این بار دراگان اســکوچیچ 
و شــاگردها در آبادان میزبان پرســپولیس 
خواهند بود. نفت آبادان بهترین نیم فصلش 
را در تاریخ لیگ برتر تجربه کرده و از آن جایی 
که در این فصل دو بار به پرسپولیس باخته، 
انگیزه های زیادی برای انتقام گرفتن از این 
رقیب دارد. پنج روز بعد از این مسابقه، نوبت 
به برگزاری دربی تهران از راه خواهد رسید. 
بدبیانه ترین حالت، این است که پرسپولیس 
در هر دو مسابقه شکست بخورد و بدون امتیاز 
به استقبال شــهرآورد برود. در این صورت 

باختن برابر رقیب سنتی، خیلی زود یحیی را 
به طرف بن بست هدایت خواهد کرد. حریف 
بعدی قرمزها در لیگ برتر، سپاهان اصفهان 
است و این مسابقه، در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار خواهد شد. اگر نماینده های ایرانی در 
لیگ قهرمانان آســیا ماندگار شوند، بین دو 
نبرد با استقالل و سپاهان، پرسپولیس باید 
دو دیدار سخت را با الشارجه و الدحیل پشت 
سر بگذارد. الدحیل همان تیمی است که در 
زمستان، ماریو مانژوکیچ را به خدمت گرفته و 
صاحب خط حمله ای آتشین شده است. چهار 
روز پس از مسابقه با سپاهان نیز، تیم سابق 
یحیی یعنی شــهرخودرو در مقابل قرمزها 
صف خواهد کشــید. در واقع پرســپولیس 
یحیــی در ۳۲ روز »هفت مســابقه« انجام 
خواهد داد. آنها به طــور میانگین هر چهار و 
نیم روز، باید یک بازی نفس گیر انجام بدهند 

و همه این نبردها را نیــز روبه روی تیم های 
قدرتمند و مدعی برگزار خواهد شد. پس از 
آن، به مرور زمان برنامه پرسپولیس خلوت تر 
و سبک تر می شــود. گابریل کالدرون نیز در 
شروع فصل، این شرایط سخت را تجربه کرد. 
تیم او در دیدارهای نزدیک به هم، به تراکتور، 
سپاهان و شهرخودرو باخت اما پیروزی برابر 
رقیب دیرینه، این شانس را به کالدرون داد 
که با وجود همه آن شکست ها روی نیمکت 
دوام بیاورد. حتی با وجــود آن نتایج بد، این 
تیم در نهایت صدرنشــین جدول لیگ شد. 
پس یحیی هم در صورت نتایج بد هفته های 
ابتدایی، همچنان شــانس نجات تیمش از 
بحران را دارد اما نبایــد فراموش کرد که در 
نیم فصــل دوم، همه چیز متفاوت تر اســت 
و از دســت دادن هر امتیــاز در آن، عواقب 

جدی تری برای یک مربی به دنبال دارد.
یحیی گل محمدی به عنــوان یک مربی 
»فنی« در فوتبال شناخته می شود اما قاطبه 
منتقدان او، بــاور دارند کــه تاکتیک های 
این مربی در جدال با ســرمربیان »بزرگ« 
و پرتجربه، قفل می کنــد و نتیجه نمی دهد. 
یحیی فصــل گذشــته روی نیمکت پدیده 
مشــهد، اصال مقابل »برانکو« موفق نبود و 
دو بار در لیگ برتر و یــک بار در جام حذفی، 
شکســت را روبه روی این مربــی پذیرفت. 
تیم های گل محمدی، معموال فوتبال جذاب 
و رو بــه جلویی بــازی می کننــد، زیر توپ 
نمی کشند و نمایش مدرنی را ارائه می دهند 

اما این به تنهایی برای یک مربی کافی نیست. 
در کارنامه کاری مرد شماره یک این روزهای 
پرســپولیس، جای خالی »قهرمانی لیگ« 
احســاس می شــود. او با نفت تهران نتایج 
خوبی به دســت آورد، با ذوب آهن دو بار به 
قهرمانی جام حذفی رسید و در فوتبال مشهد 
نیز، شمایل یک مربی مســتعد موفقیت را 
بروز داد اما در هیچ کــدام از این تیم ها، روی 
سکوی اول لیگ قرار نگرفت. او برای تثبیت 
شــدن به عنوان یک مربی بزرگ و کاربلد، 
باید این حســرت را برای همیشــه به پایان 
برساند. به نظر می رســد خود یحیی بیشتر 
از پرســپولیس، به قهرمانی در این فصل از 

رقابت های لیگ برتر نیاز دارد!
ســرمربی این روزهای پرسپولیس، یک 
بار فرصت ماندن و درخشیدن در این باشگاه 
را با چند اشتباه ساده از دست داد. شاید اگر 
او رابطه اش با مهدی مهدوی کیا را مدیریت 
می کــرد و در دیــدار نهایی جــام حذفی با 
سپاهان نیز تعویض های مناسب تری انجام 
مــی داد، در پایان آن فصــل هرگز خبری از 
جدایی در کار نبود اما گل محمدی نتوانست 
در باشــگاه دوام بیاورد. او سال ها صبر کرد و 
باالخره توانست به همان موقعیت دلخواه در 
مربیگری برگردد. یحیی یک بار همه چیز را 
جبران کرده و حاال صاحب شانس دوم شده 
اما حتما خوب می داند کــه اگر این فرصت 
هم از دست برود، شاید شــانس سوم دیگر 

هیچوقت برای او اتفاق نیافتد.

گلر آرژانتینی منچستریونایتد تا یك  قدمي مرگ رفت و برگشت

سرخیو سیو شد!

درباره یحیی و قرعه جهنمی شروع فصل

پستچی سه بار در نمی زند!

شاید اگر هر مربی داخلی 
دیگری جانشین استراما 

می شد، تماشاگرها علیه او 
دست به طغیان می زدند و با 
اولین گل خورده فصل، نام 

سرمربی ایتالیایی را به میان 
شعارهای شان می آوردند 

اما داستان، فرهاد کمی 
متفاوت به نظر می رسد
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